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Årsmöten!? 
Tid för årsmöte? Nu är det årsstämmornas 

tid. Den ena efter det andra, om man orkar 

med att närvara? Medelåldern är hög och 

allt färre kommer. Var är de unga? De som 

ska ta vid, när vi gamla och aktiva, inte 

längre kan vara så aktiva. Man hör från olika 

föreningar, att det är problem med att 

besätta förtroendeposterna. De yngre vill 

inte, har inte tid eller intresse att engagera 

sig? Det hörs från byar i kommunen att man 

kanske får ställa in majstångsresningen och 

hänvisa till Noret. I en grannkommun gick 

man nyligen ut med, att det gamla gardet, 

som stått för allt, inte längre orkade med 

att dra lasset. Finns det inga unga som kan 

ta vid? 

Vad att göra? Ja, det är väl slut på alla 

idealister, som gör stora insatser för liten 

eller ingen ersättning. Det måste till en 

förändring/föryngring. Du som är yngre än 

50+, ta dig samman och hjälp till att föra 

våra traditioner vidare! Vad vore vi utan 

dem!? Du som träffar ”de unga”, för på tal, 

diskutera, vad som händer om inte de unga 

tar vid. Nu tar vi nya tag! 

 

Årsmötet för Byamännen 
Byamännens årsmöte är nu avklarat. De som 

kom stödde valberedningens förslag och 

röstade in några nya i styrelsen (se nedan).  

 

 

Ekonomin är fortsatt god. Satsningar har  

gjorts på campingen och lekplats vid  

stranden. De nya campingvärdarna var där 

och presenterade sig. 

 

Staffan Müller pratade om naturvård i 

allmänhet och i Nybodalen i synnerhet. Där 

krävs det ideella krafter för att hålla stigar 

och området kring dammarna i bra skick. 

Stora insatser gjordes där i höstas.  

 

Det fortsatta arbetet med den nya 

webbsidan presenterades. Webbgruppen har 

lagt ned många timmar på det arbetet. 

Finansieringen för att ta fram den, verkar 

gå i lås. En av de tre som lämnat in offerter, 

har nu fått uppdraget att bygga den nya 

webbsidan.  

 

Mötet avslutades och alla fick vi njuta av 

kaffe och semla.  

 

 

Varför inte ta en liten promenad i byn 

och runt stranden 

 
Vi startar vid den nya anslagstavlan och går 

förbi fotbollsplanen ner till stranden och 

fortsätter sedan upp till Holen.  
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Anslagstavla, postlåda och 

telefonkiosk 
Den nya anslagstavlan är, som tidigare 

meddelats, nu på plats. Dock återstår ett 

problem. Den är redan för liten. Nu krävs 

det nya lösningar. Kanske en mindre tavla 

bredvid den nya. 

I vilket fall som helst, så är den saknade 

brevlådan åter på plats.  

Bredvid hela härligheten, står 

telefonkiosken och väntar på ”en 

ansiktslyftning”. Numera i Byamännens regi.  

Lyktstolpen som kördes ner av en buss för 

mer än två år sedan, ska enligt ansvariga, 

snart vara på plats. Ibland tar det tid, när 

man har delegerat ansvaret, till någon som 

har delegerat ansvaret… 
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Stranden 
Väl nere på stranden är det gallrat åt höger 

och åt vänster. Utsikt finns nu mer från 

många platser. 
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Campingen 
De nya campingvärdarna jobbar för fullt på 

att städa och ställa i ordning campingen till 

säsongstarten 1 maj. Det ser bra ut och vi 

ser fram emot en sommar med bra 

campingväder. 

 



Stenkul på stranden 
Speciellt på städdagen, men även alla andra 

dagar, kan du göra en insats genom att 

plocka bort stenar från badstranden. Till 

synes ett ”sisyfos-arbete”, men om 100 

bybor tar bort 100 stenar var, kan vi säkert 

njuta av en sandstrand till sommaren. 
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Städdag 
Nu är det snart påsk och äggkläckningstider. 

Sedan står det inte på förrän det är Valborg 

och dess för innan är det städdag. Det ska 

vara nystädat och fint i byn till 

Valborgsmässoafton. 

Vi samlas vid Tällbergs strand, fredagen 

25 april, kl. 17.30, för att hjälpas åt att 

städa byn. 

Sedan är du som gjort en insats, välkommen 

på mat och dryck på Tällbergsgården.  
 

Siljansgården 
Siljansgården, toppbilden, börjar bli färdig 

och snart får vi inte bara se en rad nya och 

gamla detaljer. 
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Vi fortsätter vår vårpromenad uppför 

backen och in till Sturängen. Det syns att 

det är vår. 
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Brasan 
Det kom lite mycket ris till platsen för vår 

brasa. Det fick bli ett stopp. När vi städar 

byn behövs det lite plats kvar. 
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Boule-banan 
Det kom in en motion till årsmötet. Ett 

förslag om att anlägga en boule-bana på 

kommuns mark på Skinnaråkern, vid Holen. 

Efter en liten diskussion, om det kunde vara 

ett alternativ att förlägga den vid stranden 

istället, eller kanske både och… gick man till 

omröstning. Holenalternativet fick 

majoritet. Nu jobbar styrelsen för att det 

ska bli verklighet. När kommunens kvarnar 

malt färdigt, får vi se vad som kommer ut. 

Något bygglov är det ju inte fråga om i det 

här fallet. 

 

Gökotta i Nybodalen 
Kom ihåg gökottan i Nybodalen, torsdagen 

29 maj, kl. 7.00. Staffan Müller 

medverkar. Samling vid informationstavlan 

för Nybodalen, på Ovabacksgattu, inte långt 

från järnvägsviadukten. 

 

 

 

Bystugan 
Bystugan går att boka genom Nils Nordqvist, 

nisse@bomgarden.se eller 0247-50 025 

 

Byavgiften 
Ni som ännu inte betalat byavgiften, 300 kr, 

passa på att göra det nu till bankgiro 5761-

7839.  

 

Den nya styrelsen 
 

Lars Hahne, ordförande 

lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00 

Staffan Junel, vice ordförande 

bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456 

Håkan Andersson, kassör 

Jaana Eliasson, sekreterare 

Rachel Hellman, ledamot 

Björn Rombo, suppleant, information 

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde 

Jan-Åke Åkesson, suppleant 

 

 

 

 

GLAD PÅSK! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder: Staffan Junel (1, 3, 4, 6, 7) 

Björn Rombo (2, 5, 8) 
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